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Výzva na predkladanie ponúk 
 
Verejný obstarávateľ, Obec Veľké Leváre (ďalej len Obstarávateľ alebo Verejný obstarávateľ), 
podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len zákon o Verejnom obstarávaní) Vás žiada o predloženie cenovej 
ponuky k zákazke: Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, 
zabezpečenie služieb distribúcie elektriny, prístupu do DS a ostatných služieb pre obec Veľké 
Leváre.  
 
Spoločný slovník obstarávania:  

09310000-5 Elektrická energia  
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie  

 
1. Identifikácia Verejného obstarávateľa:  

 

Obec Veľké Leváre  
Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre 
IČO: 00310115  

Štatutár: Ing. Richard Nimsch, starosta obce  
Kontakt verejného obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi :  
starosta@levare.sk, tel: 0918785134  

 
2. Miesto uskutočnenia:  

 

Odberné miesta obce Veľké Leváre uvedené v prílohe č. 2. 
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 
23 918,53 EUR bez DPH 

 
4. Predmet zákazky:  

 

Predmetom zákazky je poskytovanie služby dodávka elektriny vrátane prevzatia 
zodpovednosti za odchýlku, zabezpečenia distribúcie elektriny, prístupu do DS a ostatných 
súvisiacich služieb po dobu 24 mesiacov do odberných miest Obstarávateľa uvedených 
v prílohe č. 2. Predmet zákazky sa bude poskytovať s účinnosťou od 1. januára 2021 do 31. 
decembra 2022. 

 
Na predmet zákazky sa uzatvorí zmluva o združenej dodávke elektriny. 

 
Do celkovej predpokladanej hodnoty zákazky dodávateľ elektriny započítava službu 
dodávky elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Do celkovej predpokladanej 
hodnoty zákazky Obstarávateľ nezapočítava regulované náklady spojené s distribúciou 
elektriny, prístupom do DS a ostatnými súvisiacimi službami, ktoré si uplatňuje príslušný 
regionálny prevádzkovateľ distribučnej sústavy, príp. iné strany.  

 
Dodávka predmetu zákazky musí zodpovedať definovaným štandardom kvality 
definovaných pre tieto druhy služieb vrátane technických podmienok a prevádzkového 
poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy a musí byť v súlade s platnými právnymi 
predpismi SR. 
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Zoznam odberných miest s technickými parametrami je uvedený v prílohe č. 2 tejto 

výzvy. 

Obstarávateľ definuje nasledovné osobitné podmienky k poskytovaniu predmetu 
zákazky:  
1. Dodávateľ garantuje okrem riadnej dodávky elektrickej energie do odberných miest 

Obstarávateľa aj službu prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie služieb 
distribúcie elektriny, prístupu do DS a ostatných súvisiacich služieb v kvalite 
zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej sústavy, 
prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy a ostatných právnych 
predpisov. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať Obstarávateľovi dohodnuté množstvo 
elektrickej energie v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku do odberných miest 
Obstarávateľa. 

3. Predpokladaná hodnota zákazky neobsahuje cenu za distribúciu elektriny, prístup do DS, 
ostatné distribučné služby vrátane prenosu elektriny, distribúcie elektriny, systémových 
služieb a ostatných regulovaných položiek, ktorých výška je určená podľa aktuálneho 
cenového rozhodnutia ÚRSO platného v čase predloženia ponuky, daň v zmysle Zákona o 
spotrebných daniach a pod. 

4. Dohodnutá cena môže byť zmenená v prípadoch vyplývajúcich zo zmien všeobecne 
záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutím ÚRSO. DPH, spotrebná daň, prípadne 
iné aplikované dane si dodávateľ elektriny uplatní podľa všeobecne záväzných platných 
právnych predpisov.  

5. Víťazom procesu obstarávania je dodávateľ elektriny, ktorý: 

a) splní podmienky výzvy a  
b) predloží ponuku s najnižšou jednotkovou cenou za MWh, ktorá obsahuje cenu: 

I. za dodávku elektriny,  
II. prevzatia zodpovednosti za odchýlku. 

6. Ponúkaná jednotková cena bude predkladaná za celé množstvo odberu pre všetky odberné 
miesta uvedené v prílohe č. 2 počas celej doby poskytovania predmetu zákazky.  

7. Zúčtovanie skutočnej spotreby vykoná dodávateľ elektriny pri mesačne zúčtovaných 
odberných miestach vždy po skončení kalendárneho mesiaca a pri ročne zúčtovaných 
odberných miest vždy ku 31.12. kalendárneho roka. Zálohové platby budú vystavované 
mesačne. 

8. Faktúry budú dodávateľom elektriny vystavované a doručované Obstarávateľovi do jeho 
sídla v papierovej a v elektronickej forme.  

9. Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku predmetu zákazky chyby z dôvodu nesprávneho 
odpočtu, použitím nesprávnej konštanty, použitím nesprávnej sadzby, početnou chybou a 
pod., majú Obstarávateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných 
čiastok.  

10. Predpokladané množstvá odobratej elektriny sú určené na základe údajov 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy dostupných na zákazníckom portáli spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s. 

11. Dodávateľ si nebude uplatňovať voči Obstarávateľovi sankcie v prípade plného 
neodobratia ako i prekročenia predpokladaného množstva objednanej elektriny. V prípade 
vzniku nového odberného miesta a jeho zaradenia do predmetu zákazky, zrušenia 
niektorého zo špecifikovaných odberných miest, resp. nenaplnenia uvedeného množstva 
odberu elektriny na niektorom zo špecifikovaných odberných miest nebude zo strany 
dodávateľa uplatňovaná sankcia voči Obstarávateľovi.  
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12. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Obstarávateľovi prístup do príslušnej distribučnej 
sústavy.  

13. Dodávateľ elektriny pridelí Obstarávateľovi account managera, ktorého meno, priezvisko, 
emailový kontakt a telefónny kontakt bude uvedený v zmluve, alebo bude jeho meno, 
priezvisko, emailový kontakt a telefónny kontakt oznámený iným spôsobom najneskôr 
však v čase účinnosti zmluvy. Account manager bude slúžiť ako jednotný komunikačný 
kanál dodávateľa elektriny pri riešení požiadaviek Obstarávateľa súvisiacich s predmetom 
zákazky. 

14. Dodávateľ elektriny disponuje internetovým zákazníckym portálom, ktorý bude 
poskytovať Obstarávateľovi údaje o jeho odberných miestach. Tento portál dodávateľ 
elektriny bezodplatne sprístupní pre Obstarávateľa najneskôr v čase účinnosti zmluvy. 

15. Obstarávateľ na základe skúseností upozorňuje dodávateľa elektriny, že na niektorých 
odberných miestach Obstarávateľa boli optimalizované hodnoty rezervovanej kapacity. 
Obstarávateľ žiada dodávateľa elektriny, aby pri realizácii procesu zmeny dodávateľa a aj 
po uskutočnení procesu zmeny dodávateľa elektriny, zostali nastavenia hodnôt 
rezervovanej kapacity zachované ako pred procesom zmeny dodávateľa elektriny. 
Aktuálne nastavenia hodnôt rezervovanej kapacity sú uvedené v prílohe č. 2. V prípade ak 
dôjde z dôvodu nedbanlivosti na strane dodávateľa elektriny, k zmene hodnoty 
rezervovanej kapacity voči zadefinovanému zoznamu spôsobenej procesom zmeny 
dodávateľa, je dodávateľ elektriny zodpovedný za škodu, ktorá touto nedbanlivosťou 
Obstarávateľovi vznikla. 

16. Nedodržanie podmienok poskytovania predmetu zákazky sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na výpoveď zmluvy. Ak dôjde k výpovedi 
zmluvy podľa tejto podmienky dodávateľ si nebude uplatňovať v súvislosti s ukončením 
zmluvy výpoveďou žiadne sankcie.  

 
5. Viazanosť ponúk:  

 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 
uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je do 31.12.2020.  

 
6. Rozdelenie na časti:  

 

Uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  
 

7. Variantné riešenie:  
 

Nie  
 

8. Požadované zábezpeky a záruky:  
 

Nepožaduje sa 
 

9. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:  
 

Obdobie: 2 roky od účinnosti zmluvného vzťahu, t.j. od 1.1.2021 do 31.12.2022.  
 

10. Financovanie zákazky:  
 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov.  
 

11. Lehota a miesto na predloženie ponuky:  
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E-mailom na adresu: starosta@levare.sk  najneskôr do dňa: 20.11.2020 do 12:00 hod. 
alebo písomne na adresu: Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre. 

 
V prípade písomnej ponuky uchádzač ponuku predloží v uzavretom obale v termíne 
predkladania ponúk, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky.  
Písomná ponuka musí byť obsahovať nasledovné náležitosti:  
1. Adresa predkladania ponúk  

2. Adresa uchádzača  
3. Označenie „SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ“  

4. Označené heslom: Dodávka elektrickej energie obce Veľké Leváre 
E-mailová ponuka musí mať v predmete: Dodávka elektrickej energie obce Veľké 
Leváre 

 
12. Lehota a miesto otvárania ponúk:  

 

20.11.2020 o 13:00 hod.  
na adrese: Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre  

 
13. Pokyny na zostavenie ponuky:  

 

Uchádzač je právnická osoba, ktorá na trhu poskytuje službu a predložila ponuku.  
Predložená ponuka musí obsahovať:  
 
a) Ponukový list (príloha č.1) s Identifikačnými údajmi za uchádzača t.j. obchodné meno, 
adresa sídla uchádzača, meno a priezvisko štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej 
konať za uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, kontaktné telefónne číslo a email-ová adresa, 
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača.  

 
Ponukový list musí obsahovať:  

- jednotkovú cenu za MWh, ktorá obsahuje cenu: 
▪ za dodávku elektriny,  
▪ prevzatia zodpovednosti za odchýlku. 

Jednotková cena neobsahuje cenu za služby distribúcie elektriny a prístupu do DS 
a ostatné súvisiace služby. 
- celkovú predpokladanú hodnotu zákazky na celý predmet zákazky bez DPH s 

priloženým rozpočtom, 
- sadzbu a výšku DPH,  
- konečnú cenu za poskytnutú službu na celý predmet zákazky s DPH  
- v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, upovedomí o tom vo svojej ponuke.  

 
Pozn.  

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača 

musí byť vyjadrená v mene Eur a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon o cenách.  
 

b) Kalkuláciu celkovej predpokladanej ceny zákazky pričom:  
Celková predpokladaná cena je daná súčinom: 
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• jednotkovej ceny za MWh, ktorá obsahuje cenu: 
i. dodávky elektriny,  

ii. prevzatia zodpovednosti za odchýlku. 
Jednotková cena za MWh neobsahuje cenu za distribúciu elektriny, prístup do DS 
a ostatné súvisiace služby. 

• predpokladaného ročného množstva spotreby elektriny pre všetky odberné miesta 
Obstarávateľa uvedené v prílohe 2,  

• číslicu 2, ktorá predstavuje počet rokov, počas ktorého sa bude predmet zákazky 
poskytovať. 

 
c) Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami súťaže uvedenými vo výzve 
na predkladanie ponúk.  

 
d) Doklady na preukázanie všetkých kvalifikačných, odborných, technických a iných 
predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky:  
• kópia dokladu o oprávnení podnikať v energetike – dodávka elektrickej energie na území 

SR podľa platnej legislatívy v rozsahu predmetu zákazky predložením platného povolenia 
na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

• čestné vyhlásenie o uzatvorení rámcovej zmluvy s distribučnou spoločnosťou na 
vymedzenom území pre celé zmluvné obdobie - originál alebo overenú kópiu predloží 
úspešný uchádzač do 10 dní po vyhodnotení súťaže.  

• čestné prehlásenie dodávateľa, že má uzatvorenú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka 
na trhu s elektrinou s prevádzkovateľom prenosovej sústavy, s identifikovaním 
zmluvného partnera, čísla zmluvy (ak bolo pridelené) a dátumom uzatvorenia (resp. 
ekvivalent dokladu. 

 
14. Kritériá na hodnotenie ponúk (v prípade, že bude zvolený postup A v úvode tejto 

žiadosti):  
 

Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria:  
najnižšia jednotková cena bez DPH za MWh, pričom v jednotkovej cene za MWh bude 
zahrnutá služba dodávky elektriny, prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Do jednotkovej 
ceny nebude zahrnutá služba distribúcie elektriny, prístupu do DS, prípadne ostatné 
súvisiace služby 
 

15. Ďalšie informácie subjektu realizujúceho verejné obstarávanie (v prípade, že bude 
zvolený postup A v úvode tejto žiadosti):  
a) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a iba na celý predmet zákazky. Predmet 
zákazky nie je možné rozdeliť na časti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.  

b) Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom 
obstarávaní znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému 
obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.  

c) Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle 
tejto žiadosti.  

d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie 
ponúk.  
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e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
nebudú zodpovedať finančným možnostiam Verejného obstarávateľa alebo budú v 
rozpore s požiadavkami Verejného obstarávateľa.  

f) Pokiaľ by Verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, 
upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý 
použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ môže 
zrušiť použitý postup zadávania zákazky najmä z nasledovných dôvodov:  

• nebude predložená ani jedna ponuka,  

• ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto 
Výzve,  

• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.  

 

 

 
Vo Veľkých Levároch, dňa 10.11.2020  
 
 

S pozdravom   
 
 

Ing. Richard Nimsch  
starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prílohy: 

1) Ponukový list 
2) Zoznam odberných miest 
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